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Paços do Concelho ................................ Tel. 212 336 600
Dias úteis: 08h30 às 16h30

ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)

Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro  
Coordenação Geral; Cooperação Internacional;  
Planeamento e Desenvolvimento Estratégico;  
Proteção Civil e Segurança; Participação e Ação Local; 
Igualdade de Género; Projetos e Obras Públicas;  
Informação e Comunicação  |  Tel. 212 336 650

Vereador Adilo Oliveira Costa  (Vice-Presidente) 
Educação; Ação Social e Saúde; Habitação Social;  
Recursos Humanos, Gestão e Qualificação; Saúde  
Ocupacional; Sistemas de Informação e Modernização 
Administrativa; Logística, Transportes e Conservação;  
Rede Viária  |  Tel. 212 336 606   sexta-feira (manhã)  

Vereadora Fernanda Manuela Almeida Pésinho  
Gestão e Planeamento Urbanístico; Ambiente; Autoridade  
Veterinária e Bem-estar Animal; Habitação – Reabilitação 
Urbana; Águas e Resíduos Sólidos Urbanos; Centro Histórico;  
Gestão do Espaço Público | Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã)

Vereador Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha  
Administração, Finanças e Serviços Jurídicos; Desenvolvimento 
Económico; Turismo; Cultura; Desporto; Juventude; Bibliotecas; 
Atendimento; Mercados e Feiras; Defesa do Consumidor; 
Metrologia  |  Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã)

Vereador Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço  
Iluminação Pública e Eficiência Energética; Cemitérios; 
Toponímia; Limpeza Urbana e Manutenção de Parques  
e Jardins; Fiscalização Municipal   
Tel. 212 330 135   sexta-feira (todo o dia)

Vereador Raul Cristóvão  (sem pelouros)
Tel. 212 330 135   quinta-feira (15h00 às 17h00)

Vereadora Mara Rebelo   (sem pelouros)
Tel. 212 330 135   segunda-feira (18h00 às 19h00)

Vereador Paulo Ribeiro (sem pelouros) 
Tel. 212 330252   quarta-feira (10h00 às 12h00) 

Vereador José Calado (sem pelouros) 
Tel. 964 234 845    terça-feira (manhã)  

Divisão de Administração Urbanística 
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia)  
Tel. 212 336 660    terça-feira (das 09h00 às 15h00)  
Piquete das Águas ................................ Tel. 212 336 679  
(08h30 às 22h30) Comunicação de anomalias 24 horas  
Iluminação Pública .............. Tel. 800 506 506 (n.º grátis)
Atendimento Municipal
Palmela e Quinta do Anjo - Dias úteis: 08h30-15h30
Pinhal Novo - Dias úteis: 09h00-16h00
Até às 19h00: Pinhal Novo  3ª feira |  Palmela  4ª feira
Centro de Contacto – 212 336 666 
Dias úteis: 08h30 às 15h30 | atendimento@cm-palmela.pt
Loja Móvel do Cidadão 
Horários e serviços disponíveis em www.cm-palmela.pt
Serviços on-line 
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt

Para receber o Boletim Municipal e outras publicações  
municipais, contacte-nos: comunicacao@cm-palmela.pt
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O Encontro Mecenas de Palmela 2017 realizou-se a 27 de novembro, num ato 
descrito pelo Presidente do Município como de «enorme significado», por  
«dar visibilidade ao envolvimento que estas empresas tiveram na concretização 
de um conjunto de ações relevantes para o território». O programa “Mecenas 
de Palmela“ contou, nesta edição, com mais de trinta mecenas e patrocinadores, 
que apoiaram a realização de duas dezenas de ações, representando mais de  
40 mil euros em apoios, num forte contributo para o desenvolvimento local. 

Álvaro Amaro lembrou que «investir em projetos locais é uma forma de  
cidadania para as empresas, fazendo reverter na comunidade alguns do seus  
ganhos, numa lógica de responsabilidade social». Para o Presidente, 2018 será 
um ano de enormes desafios, com muitos projetos para concretizar, sublinhando 
que «os orçamentos são finitos, mas juntos, multiplicamos vontades». Entre os  
projetos apresentados para 2018, encontram-se muitos dos já apoiados este ano 
e algumas novidades, como a Clássica da Arrábida, o Cabaz Solidário Saudável, 
as Atas dos Encontros Internacionais sobre Ordens Militares ou o Catálogo da 
Exposição sobre Eletricidade em Palmela. 

Município agradece  
envolvimento de Mecenas na vida local

  
 

 

 
 

Referências de Multibanco  
para pagamentos em 
operações urbanísticas
Já é possível fazer o pagamento de taxas e ta-
rifas, relativas a operações urbanísticas, atra-
vés de referências de Multibanco (SIBS). Esta 
medida permite a disponibilização destas  
referências no momento da sua liquidação, quer 
on-line, quer em atendimento presencial, simplifi-
cando os procedimentos e evitando outras ações 
ou deslocações. 

Esta é mais uma medida associada à desmaterialização de processos e simplificação 
administrativa, um dos objetivos definidos para o presente mandato. A disponibiliza-
ção gratuita no site do Município da emissão de plantas de localização, é outra das 
medidas recentemente tomadas.

Turismo de Palmela mais acessível 
A aplicação para telemóveis “Palmela Conquista”, lançada no início de dezembro, permite 
receber informação sobre cada ponto de passagem que liga o Castelo ao Largo de São João, 
identificando os principais recursos de interesse turístico. 

O sistema pode ser descarregado, gratuitamente, através da Google Play Store, para sis-
temas operativos Android. Além disso, a autarquia instalou, no Centro Histório e Castelo, 
cerca de 20 beacons, dispositivos que utilizam a tecnologia bluetooth e que permitem o 
acesso a uma multiplicidade de informações sobre o território. 

Em complemento, a oferta turística da região de Palmela é divulgada num novo sítio da 
internet, em http://turismo.cm-palmela.pt. A nova plataforma apresenta um design ape-
lativo e funcional, com vários elementos multimédia, e dá a conhecer o melhor da região 
sob o lema “Palmela Conquista”.



No dia 15 de janeiro, às 21 horas, a Bibliote-
ca Municipal de Palmela acolhe a reunião que 
encerra o ciclo 2017 do projeto “Eu Participo!”, 
com o balanço do ano e a apresentação de re-
sultados da participação cidadã. O calendário 
de ações para este ano tem início na semana 
de 9 a 13 de abril, com reuniões públicas nas 
cinco freguesias para apresentação e debate 
de propostas. A votação das propostas decor-
rerá em setembro, entre os dias 10 e 14. Tam-
bém no âmbito da política de participação, as 
Semanas das Freguesias estão de regresso no 
primeiro semestre do ano e arrancam já entre 
15 e 19 de janeiro, com um programa de tra-
balho dedicado a Marateca.

No começo de mais 
um ano e de um novo 
mandato, espera-nos 
um intenso trabalho, 
que mobilizará o Exe-
cutivo, dirigentes e 
trabalhadoras/es do 
Município, no senti-
do de corresponder 
aos novos desafios 
e satisfazer os com-
promissos assumidos 
com as/os munícipes 
do nosso concelho.

O orçamento municipal para 2018 tem um valor global  
de 49,2 milhões de euros e a maior parte da verba  
inscrita nas Grandes Opções do Plano (28,6 milhões) 
está destinada a ações e investimentos diretamente re-
lacionados com a satisfação das necessidades básicas 
do quotidiano das/os munícipes - Educação, Saúde, Ação  
Social, Habitação, Serviços Coletivos, Cultura,  
Desporto, Recreio e Lazer, Saneamento, Abastecimento 
de Água e Resíduos Sólidos.

São muitos e estratégicos os investimentos e medidas 
para este mandato. Alguns dos mais estruturantes, 
uns em curso, outros em concurso, são já notícia neste  
boletim. Das Escolas ao Património Cultural, do Am-
biente e Eficiência Energética à Mobilidade e Transpor-
tes, do Desporto e Saúde à Juventude, da Requalificação 
Urbana ao Turismo, articuladamente, para reforçar a 
coesão territorial do concelho e acrescentar mais Valor, 
continuando a torná-lo ainda mais atrativo para viver, 
investir, trabalhar ou visitar.

A modernização administrativa, a qualificação dos  
recursos humanos e o investimento em maquinaria 
e equipamento são igualmente fundamentais para a  
melhoria da qualidade dos serviços prestados, pelo que, 
neste domínio, a aposta será igualmente decisiva.

A saúde financeira do Município continua a ser um  
fator de segurança para correspondermos aos desafios 
do futuro, mas, ainda assim, conseguimos construir 
um orçamento que aumenta o apoio às famílias, em 
diversos domínios, designadamente, com bonificações 
fiscais, a descida do IMI, o reforço dos apoios socioedu-
cativos, novas ações na intervenção social, na requali-
ficação urbana e na qualificação do território, concre-
tizando obras fundamentais para o desenvolvimento 
económico, a captação de investimento e a criação de 
mais riqueza e emprego.

Sei que podemos contar com os nossos parceiros da 
cultura, do desporto, da intervenção e solidariedade 
social, da educação, com as forças de proteção civil  
e segurança, com as/os empresárias/os, que acreditam  
nas potencialidades e no futuro do nosso concelho, e 
com os nossos cidadãos e cidadãs, que se envolvem e 
participam neste esforço de desenvolvimento e progresso 
do nosso território. 

Quero dizer-vos que tudo faremos para correspondermos 
ao vosso empenho e dinamismo. Vamos ao trabalho!

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Novo mandato marcado por aposta  
na regeneração urbana, transportes  
e mobilidade 
Está em curso o mandato 2017-2021, com o Executivo empenhado na conclusão de 
vários investimentos a decorrer – como a ampliação e requalificação das escolas bá-
sicas de Águas de Moura, Aires, Cabanas e Quinta do Anjo, da Unidade de Saúde de 
Pinhal Novo Sul e da consolidação das encostas do Castelo – bem como na concreti-
zação de um novo conjunto de projetos e ações, no âmbito de candidaturas a fundos 
comunitários. Este novo ciclo terá, também, uma aposta forte nos transportes e mo-
bilidade, no reforço da infraestruturação das zonas periurbanas, na reabilitação ur-
bana, na eficiência energética e acessibilidades, com destaque para um novo impulso 
no planeamento e gestão do território, nas suas diversas realidades, desde a defesa 
e valorização do mundo rural até às duas grandes Operações de Reabilitação Urbana, 
no Centro Histórico de Palmela e na zona sul de Pinhal Novo. 

O reforço da conservação e limpeza do espaço público, o investimento nos equipa-
mentos desportivos e na diversidade da oferta e produção cultural, o apoio ao movi-
mento associativo, a valorização do património cultural e natural, a dinamização de 
uma economia sustentável e a qualificação da oferta turística são mais alguns dos 
eixos estratégicos.

As cidadãs e os cidadãos eleitas/os para a Assembleia Municipal e para a Câmara Mu-
nicipal de Palmela deram início ao mandato 2017-2021 com a cerimónia de Tomada 
de Posse, a 19 de outubro, no Cine-teatro S. João. A sala encheu para assistir a este 
momento solene, onde o Presidente Álvaro Amaro destacou a importância do envol-
vimento de todas/os – populações, movimento associativo, instituições, empresas 
– na vida local, no debate e nas decisões, fazendo do concelho de Palmela um verda-
deiro «território de participação e parcerias», que o Município pretende continuar a 
nutrir e aprofundar nestes quatro anos.

Leia a reportagem em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/. 
Distribuição de pelouros na pág.8.

Resultados do ciclo 2017  
apresentados a 15 de janeiro
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Em Cajados, estão em curso os trabalhos de pavimentação  do troço 
norte da Rua 5 de Outubro.

Concluída a pavimentação da Rua Joaquim Maria Branco,  

na Lagoa da Palha, Pinhal Novo.

Decorrem os trabalhos da empreitada de requalificação da 

Rua Serpa Pinto, no Centro Histórico de Palmela, obra financiada no 

âmbito do Portugal 2020 - Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano – Plano de Ação de Regeneração Urbana (PEDU-PARU).

A pavimentação do segundo troço da Rua 5 de Outubro,  

em Pinhal Novo, está concluída.

O Município terminou a remodelação dos espaços exteriores 

da Praceta na Quinta de Matos, em Pinhal Novo.

Novos conjuntos de equipamentos de Fitness, com seis estações 

cada, foram colocados nos jardins de Cabanas (na foto),  

da Salgueirinha, em Pinhal Novo, e da Quinta do Padre Nabeto,  

em Aires. No Sobral de Quinta do Anjo, foi substituído o existente, 

em fim de vida, por um novo, com 10 estações. Ao longo de 2017,  

a rede de ginásios de ar livre chegou a todas as freguesias.

MAIS OBRAS!
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Foi instalado um novo candeeiro LED para iluminação da passadeira 

de peões na E.N. 379, junto à Adega da SIVIPA.

A remodelação do logradouro da Escola Básica de Palmela 2  
está terminada e incidiu no melhoramento de pavimentos  
e acessibilidades, iluminação e espaço de jogo e recreio. 

Em conclusão, a pavimentação do segundo troço da 

Azinhaga de Mata Mouros em Brejos do Assa, freguesia de Palmela.

Está concluída a obra de arruamentos e arranjos exteriores na  

Terra do Pão, em Palmela, que veio consolidar o espaço urbano no 

centro da vila. Incluiu a remodelação de infraestruturas, a criação de estaciona-

mento, revisão da iluminação pública e plantação de árvores.

Em curso a infraestruturação da Rua Dr. José Afonso e da Travessa 

dos Limoeiros, no Bairro Alentejano, com instalação de rede de 

drenagem pluvial e de 20 caixas e ramais para a rede doméstica. 

Segue-se a pavimentação de um troço com cerca de 500 metros. 
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Brejos do Assa e Algeruz
Munícipes podem solicitar ligações à rede pública de saneamento 
Está em funcionamento a rede de drenagem de águas 
residuais domésticas que serve os aglomerados urbanos 
de Brejos do Assa e Algeruz, na sequência da execução e 
conclusão de outras infraestruturas da responsabilidade 
da SIMARSUL, empresa multimunicipal concessionária 
da rede em alta e do tratamento de águas residuais. 

Esta intervenção veio possibilitar a ligação da rede pre-
dial das edificações à caixa domiciliária do ramal de  
ligação à rede pública, já construído. Caso ainda não o 
tenham efetuado, as/os munícipes podem apresentar o 
pedido (gratuito) de ligação de águas residuais domés-
ticas ao coletor municipal, junto dos balcões do Aten-
dimento Municipal. A ligação dos prédios abrangidos à 
rede pública de saneamento é obrigatória.

Águas de abastecimento e saneamento
Município amplia redes em zonas 
rurais e periurbanas
Está em conclusão a obra de ampliação da rede de abastecimento de águas na 
zona da Carregueira, Freguesia de Pinhal Novo (na foto). Trata-se de uma inter-
venção no valor de cerca de 20 mil euros, integrada na empreitada de ampliação  
e remodelação de redes, com o valor global de cerca de 97 mil euros. No  
âmbito desta empreitada, foram, já, realizados prolongamentos da rede no Bairro  
Valente e a reabilitação de condutas e ramais na Rua de S. Brás, seguindo-se 
prolongamentos no Beco Joaquim Ramalheira, na Freguesia de Pinhal Novo,  
e na Aldeia Nova da Aroeira, na União de Freguesias de Poceirão e Marateca.

Também a rede de saneamento vai continuar a ser ampliada e remodelada, 
estando a decorrer o procedimento para três projetos de prolongamento da 
rede de saneamento em zonas rurais e periurbanas: a ampliação da rede da 
zona de Cajados, Lagoa da Palha e área de Portal Branco, Miraventos, Quinta 
das Asseadas, Quinta Tomé Dias e áreas contíguas. Em matéria de obras, 
decorreu uma intervenção no coletor da Rua das Palmeiras, em Vale da Vila, 
após os investimentos recentes na infraestruturação da Rua das Laranjeiras, 
no Bairro Assunção Piedade, e na Rua dos Maios, também na Freguesia de  
Quinta do Anjo.

Centro de Transferência de Resíduos Valorizáveis
Localizado na Rua Luís de Camões, no Pinhal Novo, o Centro de Transferência de  
Resíduos Valorizáveis está ao dispor da população, que poderá depositar até dois 
metros cúbicos de resíduos de monos e velharias, verdes, resíduos de construção e 
demolição (exceto amianto), papel/cartão e vidro (quantidades que não possam ser 
entregues nos ecopontos) e óleos alimentares usados devidamente acondicionados. 

Aberto de terça a sexta-feira (09h00/12h00 e 15h00/17h00) e ao sábado (09h00/12h00).

Município facilita recolha de entulho
A Câmara Municipal de Palmela disponibiliza às/aos munícipes sacões de um metro cúbico 
para acondicionar os entulhos produzidos em obras particulares isentas de licença e não 
submetidas a comunicação prévia. 

O pedido de sacão tem o custo de 25,24 euros (IVA incluído) e deve ser solicitado, por 
escrito, nos balcões de atendimento da autarquia, sendo que cada pessoa pode requisitar 
dois sacões por mês, até ao limite de quatro por ano. 

O sacão deve ser colocado num local de fácil acesso para recolha e não deve encher-se até 
ao limite. A remoção efetua-se nas condições estipuladas pela autarquia, em hora, data 
e local a acordar com o requerente, que tem, no máximo, 15 dias para utilizar o material.
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Celebração  
da floresta autóctone
O Dia da Floresta Autóctone foi celebrado, entre os dias 20 e 
26 de novembro, com a plantação de trinta espécies arbóreos e 
uma visita à Horta Comunitária de Quinta do Anjo.

Realizou-se, também, uma caminhada de sensibilização para a 
importância das aves na proteção da floresta autóctone, com 
montagem de abrigos, no dia 26, , num percurso pela Serra do 
Louro, na Arrábida, candidata a Reserva da Biosfera da Unesco.

Além destas iniciativas, o Município associou-se à 8.ª edição da 
Semana da Reflorestação Nacional, do Movimento Plantar Portu-
gal, que apela à reflorestação do país e à defesa e promoção das 
espécies autóctones.

Entre janeiro e novembro, o Município promove o segundo ciclo do Projeto 
Eco Famílias do Concelho de Palmela - programa de educação ambiental e 
tutoria que apoia as famílias no uso eficiente da energia e dos recursos. Das 
famílias inscritas, serão selecionadas 20, às quais será feito um diagnóstico 
ambiental, sugerindo-se a implementação de medidas concretas para a ges-
tão e eficiência ambiental e monitorizando o seu desempenho. 

Serão atribuídos equipamentos de apoio - lâmpadas economizadoras, redu-
tores de caudal ou compostores - e as famílias participarão em ações de for-
mação e sensibilização sobre eficiência energética e boas práticas. No final, 
as famílias que acompanhem todo o ciclo de desenvolvimento do projeto e 
apresentem uma melhoria de, pelo menos, 5% na eficiência energética, se-
rão premiadas com um galardão e com a oferta de equipamento. No primei-
ro ciclo (2016/17), a eficiência global das famílias participantes aumentou 
em 24%, com ganhos económicos e ambientais.

Palmela mais florida
Em novembro, o Município fez novas plantações de flores  
na vila de Palmela - Largo da Boavista, Alameda 25 de Abril  
e floreiras da Rua de Olivença.

Os ecopontos estão cheios?  
Ligue para o número gratuito 800 205 674
A colocação de ecopontos e a recolha dos materiais é da 
responsabilidade da sociedade Amarsul – Valorização e  
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., concessionária  
da exploração e gestão do sistema multimunicipal de  
valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos 
da Margem Sul do Tejo. 

Município aprova incentivos à utilização de energias sustentáveis
Signatário do Pacto de Autarcas para o clima e a energia e empenhado no sucesso da iniciativa 20-20-20 da União Europeia, o Município de 
Palmela aprovou um conjunto de medidas de discriminação positiva, que permitem diminuir os custos relativos a operações urbanísticas,  
nomeadamente, a utilização de sistemas energéticos sustentáveis, considerando o custo destes sistemas, bem como a importância das escolhas 
das famílias no panorama global. Estes incentivos traduzem-se na redução das taxas previstas (capítulo X da Tabela de Taxas Municipais), em 
função das medidas de sustentabilidade e eficiência energética assumidas nos projetos de edificação e comprovadamente executadas:

a) Redução de 10 % na parcela variável das taxas devidas pela emissão de alvará de licença de obras, no caso de previsão e execução de instalação de sis-
temas de utilização de energias renováveis, de produção de energia para consumo próprio, designadamente painéis fotovoltaicos e geradores eólicos;

b) Redução de 20 % sobre as taxas indicadas na alínea anterior, caso seja atribuída à edificação a classificação energética igual ou superior a ‘A’ em edifícios 
novos e igual ou superior a ‘B’ no caso de edifícios a reabilitar ou a legalizar, nos termos do Sistema de Certificação Energética (SCE) em vigor;

c) Redução de 40 % sobre as taxas indicadas em a), caso a edificação cumpra cumulativamente os requisitos indicados em a) e b) (aplica-se, também, 
com as devidas adaptações, ao procedimento de renovação de licença ou comunicação prévia).

Consulte a informação detalhada no Regulamento em www.cm-palmela.pt ou dirija-se aos balcões de atendimento municipal para esclarecimentos.

Projeto  
Eco Famílias  
está de regresso
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IMI continua  
a descer em Palmela
A taxa de IMI – Imposto Municipal sobre Imó-
veis cai em Palmela, pelo quinto ano consecuti-
vo, fixando-se os 0,385% como valor a aplicar em 
2018 aos prédios urbanos. Este valor mantém o 
caminho de redução progressiva da taxa, que o 
Município tem trilhado, promovendo o desagra-
vamento da carga fiscal mas acautelando a sus-
tentabilidade das contas públicas, considerando 
o forte impacto no orçamento daquela que é a 
principal receita municipal, no quadro da atual 
Lei das Finanças Locais.

O Município continua, também, a apostar em me-
didas de incentivo à reabilitação urbana, ao de-
senvolvimento económico e à criação de bolsas de 
arrendamento jovem, com reduções em função da 
localização (áreas delimitadas no Programa Muni-
cipal de Medidas de Incentivo para a Reabilitação 
de Prédios Urbanos no Concelho de Palmela - Área 
de Intervenção do Centro Histórico de Palmela, 
Núcleo Urbano de Águas de Moura, Pinhal Novo - 
Zona Consolidada Sul, Núcleo Urbano de Poceirão 
e Zona Antiga de Quinta do Anjo - Bacelos) e dos 
usos dos edifícios e majorações para prédios devo-
lutos, degradados ou em ruína. 

Foi, ainda, estabelecida uma dedução fixa para 
agregados familiares com filhas/os – o chamado 
“IMI familiar” – até aos 70 euros, consoante o nú-
mero de dependentes a cargo. 

Informação detalhada em http://boletimmunici-
palpalmela.blogspot.pt/.

Micro, pequenas e médias empresas isentas  
de DERRAMA
Palmela mantém a isenção do pagamento de  
Derrama sobre o lucro do ano 2017 para as  
empresas do concelho cujo volume de negócios 
não ultrapasse os 150 mil euros. 

À semelhança dos anos anteriores, o valor a  
cobrar às empresas com lucro acima deste valor 
continua a ser 1,5%.

 

Composição do Executivo Municipal  
e Distribuição de Pelouros 

Álvaro Manuel Balseiro Amaro (Presidente) - CDU
l Coordenação Geral   l Cooperação Internacional  l Planeamento 
e Desenvolvimento Estratégico l Proteção Civil e Segurança   
l Participação e Ação Local Igualdade de Género 
l Projetos e Obras Públicas  l Informação e Comunicação
Tel. 212 336 650

Adilo Oliveira Costa (Vereador/Vice-Presidente) - CDU
l Educação l Ação Social e Saúde  l  Habitação Social   l   Recursos  
Humanos, Gestão e Qualificação   l Saúde Ocupacional  l Sistemas de 
Informação e Modernização Administrativa  l Logística, Transportes e 
Conservação  l  Rede Viária     Tel. 212 336 606   sexta-feira (manhã)

Fernanda Manuela Almeida Pésinho (Vereadora) - CDU
l Gestão e Planeamento Urbanístico   l Ambiente   l Autoridade  
Veterinária e Bem-estar Animal   l Habitação – Reabilitação Urbana  
l Águas e Resíduos Sólidos Urbanos   l Centro Histórico  l Gestão do 
Espaço Público      Tel. 212 336 600    sexta-feira (manhã)

Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha (Vereador) - CDU
l Administração, Finanças e Serviços Jurídicos  l Desenvolvimento 
Económico  l Turismo  l Cultura   l Desporto  l Juventude  l Bibliotecas
l Atendimento l  Mercados e Feiras  l Defesa do Consumidor  
l Metrologia      Tel. 212 336 600    sexta-feira (manhã)

Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço (Vereador) - PS
l Iluminação Pública e Eficiência Energética  l Cemitérios   
l Toponímia l Limpeza Urbana e Manutenção de Parques e Jardins    
l Fiscalização Municipal  
Tel. 212 330 135    sexta-feira (todo o dia)

Mara Rebelo 
(Vereadora) - PS
Sem Pelouros
Tel. 212 330 135 
2.ª feira 
(18h00 às 19h00)

Paulo Ribeiro  
(Vereador) Colig.  
Palmela Mais  
(PSD/CDS-PP)  
Sem Pelouros 
Tel. 212 330 252  
4.ª feira (10h00 às 12h00)

José Calado  
(Vereador) - MIM
Movimento Ind.
pela Mudança
Sem Pelouros
Tel. 964 234 845
3.ª feira (manhã)

Raul Cristóvão 
(Vereador) - PS
Sem Pelouros
Tel. 212 330 135 
5.ª feira  
(15h00 às 17h00)

Está aprovado o Orçamento para 2018 e as Grandes Opções do Plano (GOP) 2018/21 do Município de Palmela. Com um valor global de 49,2 milhões 
de euros, o Orçamento apresenta um acréscimo de 4,6 % face ao orçamento de 2017. A par do objetivo de manter a boa saúde financeira do Muni-
cípio e garantir o recurso ao crédito como instrumento de gestão para reforço de investimento, o Orçamento acolhe o aprofundamento de políticas 
sociais ativas e de apoio às famílias, em diversos domínios do seu quotidiano - bonificações fiscais, descida do IMI, reforço dos apoios socioeduca-
tivos e investimento na educação, na requalificação urbana, na mobilidade, nos equipamentos coletivos e em infraestruturas potenciadoras de um 
maior desenvolvimento económico e captação de investimento. 
Constituem novidade nas GOP o Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar de Palmela – “Eu conquisto o meu sucesso” e o Programa Mu-
nicipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica. Ao longo de 2018, serão concretizados três grandes investimentos que, sendo da respon-
sabilidade da administração central, contam com um decisivo empenho técnico e financeiro do Município, que apresentou candidaturas, executou 
projetos, lançou concursos e irá administrar as obras no terreno – a construção da Unidade de Saúde Pinhal Novo-Sul (para o qual o Município cedeu 
terrenos), a Regularização da Ribeira da Salgueirinha e a Consolidação das Encostas do Castelo de Palmela.

Orçamento e GOP aprovados
Município reforça Investimento, Funções Sociais e Apoio às Famílias

No início do mandato 2017-2021, fique a conhecer 
a equipa que constitui o Executivo Municipal  
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As GOP têm uma dotação total de 28,6 milhões de euros, dos quais 
66,8% correspondem a atividades e investimentos no domínio das 
Funções Sociais, ou seja, um aumento de 16,1% para o conjunto dos 
objetivos diretamente relacionados com a satisfação das necessidades 
básicas: educação, saúde, ação social, habitação, serviços coletivos, 
cultura, desporto, recreio e lazer, saneamento, abastecimento de água 
e resíduos sólidos.

A Educação, com 4,6 milhões de euros (+ 27%), inclui a conclusão 
da requalificação e ampliação das escolas básicas de Aires, Águas de 
Moura, Matos Fortuna (Quinta do Anjo) e Cabanas, além de outras 
intervenções de beneficiação, de menor dimensão. Os apoios educa-
tivos e sociais crescem, com destaque para a oferta dos cadernos de 
atividades a todas/os as/os alunas/os do 1.º ciclo do ensino básico e 
um programa de bolsas de estudo para apoio e incentivo à frequência 
do ensino superior.

Entre os setores de investimento prioritário estão os Transportes e Co-
municações, com um aumento de 55% em orçamento, onde, a par de 
intervenções de qualificação da rede viária municipal, estará o desen-
volvimento do projeto Hub-10, plataforma humanizada de conexão 
territorial, e o CICLOP-7, rede ciclável da Península de Setúbal, investi-
mentos cofinanciados por fundos comunitários.

O desafio do programa de Resíduos e Limpeza Urbana, com um acrés-
cimo global de 29,5%, consistirá na melhoria da qualidade dos serviços 
prestados, quer na recolha, quer na limpeza mecanizada do espaço 
público, quer na informação e sensibilização. 

No domínio da Eficiência Energética e Ambiente, é objetivo a substi-
tuição progressiva das luminárias tradicionais na iluminação pública, a 
instalação de termossifões e painéis fotovoltaicos em edifícios públi-
cos e a climatização do Cine-teatro S. João, assim como o desenvolvi-
mento dos projetos Eco Empresas e Eco Famílias.

Na Cultura, além do apoio ao movimento associativo, como parceiro 
fundamental da dinamização cultural do território, estão previstas a 
requalificação do Centro Comunitário de Águas de Moura, a instalação 
do Núcleo Museológico Ferroviário na antiga estação de Caminhos de 
Ferro de Pinhal Novo, a conclusão das intervenções nos sítios arque-
ológicos do Alto da Queimada e nas Grutas Artificiais de Quinta do 
Anjo, a continuação do Projeto Sinfonia de Palmela e a candidatura 
de Palmela à Rede de Cidades Criativas da Unesco na área da Música. 

Aos programas e projetos de desenvolvimento desportivo – Ciclismo, 
Judo, Ginástica, Basquetebol e Atletismo – e apoio ao movimento as-
sociativo desportivo ou, em complemento, a candidaturas para a qua-
lificação dos seus equipamentos desportivos, soma-se a realização 
da segunda edição das provas de ciclismo “Clássica da Arrábida” e de 
atletismo “Pinhal Novo Night Run”. O investimento mais significativo 
neste domínio consiste na requalificação do Polidesportivo do Pocei-
rão, que se transformará num pavilhão coberto e disponibilizará salas 
com respostas sociais à comunidade.

No domínio do Turismo, o investimento continuará a ser concretizado 
no sentido da promoção e incentivo à economia local, com particular 
relevo para a promoção dos produtos locais e valorização do patrimó-
nio cultural e paisagístico, tendo como projetos de relevo o PRARRÁ-
BIDA, o Almenara e o desenvolvimento do Centro Rural Vinum, em 
Fernando Pó. Entre os eventos potenciadores da atividade económi-
ca, valorização cultural e procura turística contam-se o Palmela Wine 
Jazz, o Festival do Moscatel, o programa “Palmela, Experiências com 
Sabor!”, a Feira Medieval, o Fórum Turismo e o projeto “Viva o Natal 
em Palmela”.

Merece, também, referência a transferência de um milhão de euros 
para as Freguesias para o exercício de competências delegadas no âmbi-
to de protocolos, acordos de execução e contratos interadministrativos.
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Candidaturas a fundos comunitários
Palmela terceiro município com mais candidaturas aprovadas na AML
Atualmente, o Município de Palmela tem 25 candidaturas submetidas, com um investimento global do Município de 14.061.649,62€, ao qual cor-
responde uma taxa média de cofinanciamento de 60%. Com estes valores, e de acordo com a análise do PORlisboa2020 até 31 de outubro de 2017, 
Palmela, na AML, é o terceiro município em termos de candidaturas aprovadas e o oitavo em termos de investimento cofinanciado.

 Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar de Palmela  400.000,00 €   50% 200.000,00 €
 M5. Ligação do largo adjacente  
	 à	Rua	Infante	D.	Henrique(antigo	largo	da	Mitra)	à	zona	central	de	Pinhal	Novo	 	 200.000,00	€	 50%	 100.000,00	€
	 C3.	Requalificação	do	Centro	Comunitário	de	Águas	de	Moura		 	 500.000,00	€			 50%	 250.000,00	€	
	 C7.	Requalificação	de	espaços	públicos	e	arranjos	exteriores	em	Fernando	Pó	 	 151.792,00	€		 50%	 		75.896,00	€	
	 C1.Requalificação	do	Monte	Francisquinho	em	Pinhal	Novo	 	 700.000,00	€		 50%		 350.000,00	€	
	 R2.	Requalificação	da	Capela	de	S.	João	Baptista	 	 220.000,00	€			 50%	 110.000,00	€	
	 Cine-Teatro	S.	João		-	Apoio	à	eficiência	energética	 	 220.000,00	€		 50%	 110.000,00	€	
	 Castelo	de	Palmela	Acessível		 	 200.000,00	€		 90%		 180.000,00	€	
	 C6.	Requalificação	da	antiga	Escola	Primária	de	Fernando	Pó		 	 200.000,00	€			 50%	 		100.000,00		
	 M2.	HUB10	-	Plataforma	Humanizada	de	Conexão	Territorial	-	Concelho	de	Palmela	 
	 (2.ª	fase	–	Troços	Nascente	e	Sul	da	Estrada	dos	4	Castelos)	 	 744.811,99	€	 50%		 372.406,00	€	
	 Requalificação	da	Alameda	25	de	abril	e	Largo	do	Chafariz	D.	Maria	I	 	 200.000,00	€		 50%	 100.000,00	€	
	 M1.	CICLOP7	-	Rede	clicável	da	Península	de	Setúbal	-	Concelho	de	Palmela	–	Vários	troços	 1.050.000,00	€	 50%	 525.000,00	€

CANDIDATURAS EM ELABORAÇÃO, A SUBMETER ATÉ MARÇO DE 2018

 Designação da Operação Investimento  Global Cofinanciamento (% /€)

CANDIDATURAS SUBMETIDAS ENTRE JANEIRO DE 2014 E DEZEMBRO DE 2017

    Designação da Operação                                                       Data de          Investimento         Cofinanciamento (% /€)                                     Ponto de Situação                                                                                                                Aprovação              Global
	 Regularização	da	Ribeira	 
	 da	Salgueirinha	–	Troço	do	Pinhal	Novo	 22.11.2014	 2.244.800,00	€	 85%	 1.908.080,00	€	 Obra	com	início	previsto	para	maio	de	2018	
	 Intervenção	de	natureza	estrutural	para	evitar	 
	 derrocadas	nas	encostas	do	Castelo	de	Palmela	 29.06.2016	 2.800.000,00	€	 85%	 2.380.000,00	€	 Obra	com	início	previsto	para	maio	de	2018	
	 ALMENARA	Palmela	 11.11.2016	 308.390,16	€	 50%	 154.195,08	€	 Rituais	ALMENARA	2016	e	2017	 
	 	 	 	 	 	 executados.	Outras	ações	em	preparação
	 Ampliação	e	Requalificação	da	EB	Aires		 30.11.2016	 530.479,40	€	 47%	 250.000,00	€	 Conclusão	prevista	para	fevereiro	de	2018
	 Ampliação	e	Requalificação	da	EB	Águas	de	Moura	1	 07.02.2017	 684.150,00	€	 39%	 270.002,00	€	 Conclusão	prevista	para	agosto	de	2018
	 Ampliação	e	Requalificação	da	EB	 
	 António	Matos	Fortuna	 07.02.2017	 880.162,31	€	 49%	 338.677,20	€	 Conclusão	prevista	para	dezembro	de	2018
	 Ampliação	e	Requalificação	da	EB	de	Cabanas	 07.02.2017	 430.421,30	€	 44%	 189.925,00	€	 Em	obra
	 PRARRÁBIDA		-	Espaços	de	lazer	e	bem-estar	 10.01.2017	 55.000,00	€	 50%	 25.000,00	€	 Estruturas	instaladas.
	 PRARRÁBIDA 
	 Valorização	de	sítios	arqueológicos	 
	 (Grutas	da	Quinta	do	Anjo	e	Alto	da	Queimada)	 10.01.2017	 80.000,00	€	 50%	 40.000,00	€	 Conclusão	prevista	para	abril	de	2018
	 M3.	Ligação	intermodal	Pinhal	Novo	Sul	 29.11.2016	 170.750,71	€	 50%	 86.018,81	€	 Concluída
	 Unidade	de	Saúde	Familiar	(USF)	do	Pinhal	Novo	 10.01.2017	 1.275.000,00	€	 43%	 550.975,00	€	 A	aguardar	visto	do	Tribunal	de	Contas	
	 R7.	Requalificação	da	Rua	Serpa	Pinto	 03.03.2017	 300.000,00	€	 50%	 150.000,00	€	 Conclusão	prevista	para	junho	2018		
	 C7.	Requalificação	do	edifício	sede	 
	 da	A.C.R.	de	Fernando	Pó		 05.06.2017	 178.675,36	€	 50%	 89.337,68	€	 Concluída
	 R5.	Requalificação	do	Salão	Nobre	 
	 dos	Paços	de	Concelho		 03.08.2017	 457.443,67	€	 31%	 141.279,79	€	 Obra	com	início	previsto	para	junho	de	2018	
	 M4.	Soluções	de	transporte	flexível	 
	 em	território	periurbano	 06.06.2017	 141.536,00	€	 50%	 70.768,00	€	 A	decorrer
	 M1.	CICLOP7	-	Rede	ciclável	da	Península	de	 
	 Setúbal	-	Concelho	de	Palmela	(P.	Novo		-	2.ª	fase)		 03.08.2017	 350.000,00	€	 50%	 175.000,00	€	 Em	concurso
	 M2.	HUB10		-	Plataforma	Humanizada	 
 de Conexão Territorial - Concelho de Palmela  
	 (1.ª	fase		-	Troço	Norte	da	Estrada	dos	4	Castelos)	 03.08.2017	 613.559,91	€	 50%	 306.834,96	€	 Em	concurso
	 PRARRÁBIDA	–	Janela	da	Arrábida	Palmela			 04.08.2017	 620.000,00	€	 50%	 310.000,00	€	 Obra	com	início	previsto	para	junho	de	2018
	 R6.	Requalificação	do	antigo	edifício	da	GNR	 
	 (Reservas	Arqueológicas	Municipais)	 26.09.2017	 220.000,00	€	 50%	 110.000,00	€	 Obra	com	início	previsto	para	junho	de	2018
	 PRARRÁBIDA	–	CAFA	–	Castelo	de	Palmela	 30.10.2017	 303.605,28	€	 50%	 151.802,64	€	 Obra	com	início	previsto	para	agosto	de	2018
	 C4.	Requalificação	da	baixa	e	zona	comercial	 
	 de	Águas	de	Moura	e	ligação	EN5	 (a	aguardar)	 112.000,00	€	 50%	 56.000,00	€	 A	aguardar	aprovação
	 R3.	Requalificação	do	antigo	edifício	PAL	 (a	aguardar)	 289.288,30	€	 50%	 144.644,15	€	 A	aguardar	aprovação
	 M1.	CICLOP7	-	Rede	ciclável	da	Península	de	Setúbal	 
	 -	Concelho	de	Palmela	(Troço	Quinta	do	Anjo)			 (a	aguardar)	 374.887,22	€	 50%	 187.443,61	€	 A	aguardar	aprovação
	 Wi-Fi	no	centro	histórico	de	Palmela		-	TP	(Valorizar)	 (a	aguardar)	 61.500,00	€	 90%	 55.350,00	€	 A	aguardar	aprovação
	 C2.	Requalificação	do	antigo	Polidesp.	de	Poceirão		 (a	aguardar)	 580.000,00	€	 50%	 290.000,00	€	 A	aguardar	aprovação
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Segunda fase da Ecopista de Pinhal Novo avança em abril
Tem início previsto para abril a segunda fase da Ecopista de Pinhal Novo, cujo concurso público está a decorrer. Com um preço 
base de cerca de 380 mil euros, esta fase vai prolongar a Ecopista até ao limite do concelho, numa extensão de dois quilómetros, 
ao longo da antiga plataforma do caminho-de-ferro, até à interseção com o CM 1024, na fronteira com o concelho de Montijo. 

A obra insere-se no projeto Ciclop7 – Rede Ciclável da Península de Setúbal, uma rede de ciclovias e corredores cicláveis, cuja 
candidatura no quadro do Portugal 2020 foi aprovada, com cofinanciamento em 50% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER). Neste momento está, também, em desenvolvimento o projeto para a ciclovia da Quinta do Anjo. No total,  
o investimento total previsto do Ciclop7 na Península é de perto de quatro milhões de euros, correspondendo ao Município de 
Palmela cerca de um milhão e quatrocentos mil euros. 

Concurso a decorrer para intervenção  
nas Encostas do Castelo
O Município lançou o concurso para a empreitada de “Intervenções de Natureza Estrutural 
para evitar Derrocadas nas Encostas do Castelo de Palmela”. Com o valor base de 2.059.023,85 
euros, acrescido de IVA, esta é uma empreitada de grande complexidade técnica, que justifica 
o procedimento de concurso limitado por prévia qualificação. Prevê-se que a obra tenha início 
em maio deste ano. 

Os vários alertas sobre a situação preocupante das encostas, que o Município fez junto do 
Estado Português, proprietário do Monumento, ao longo dos anos, conduziram à abertura 
do Aviso-Convite ao Eixo 2 do POSEUR – “Domínio (087) Medidas de adaptação às alterações 
climáticas e prevenção e gestão de risco associados ao clima – Meios de emergência e ações 
preventivas face a acidentes graves e catástrofes”, cuja candidatura foi aprovada, conduzindo 
a um protocolo de colabo-
ração entre o Município, o 
Estado, o LNEC e a ENATUR 
– Empresa Nacional de Tu-
rismo S.A., no qual cabe à 
autarquia o desenvolvimen-
to de todos os procedimen-
tos necessários à concretiza-
ção da operação, incluindo 
o lançamento e fiscalização 
da empreitada. O Municí-
pio já investiu, entretanto, 
cerca de 412 mil euros em 
vários procedimentos com 
vista à concretização desta 
empreitada, que está a fa-
zer “escola” no campo da 
engenharia. 

HUB10 requalifica   
Estrada de Vila Amélia
Está a decorrer o concurso público para a em-
preitada HUB10 – Plataforma Humanizada de 
Conexão Territorial: Estrada de Vila Amélia/ dos 
Quatro Castelos - Troço Norte – Concelho de 
Palmela, que vai melhorar a mobilidade nesta 
importante área de atividades económicas, na 
freguesia de Quinta do Anjo. A empreitada tem 
um preço base de cerca de 590 mil euros e in-
tegra a execução de uma rotunda, a requalifica-
ção da Estrada de Vila Amélia e a construção de 
uma ciclovia, passeios e equipamento urbano. 

A intervenção termina no limite do concelho 
e orienta o tráfego rodoviário entre os municí-
pios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, que apre-
sentaram uma candidatura conjunta, já aprova-
da, ao Portugal 2020, com vista à requalificação 
do eixo entre a EN379 e a EN10, articulando 
diferentes meios de transporte e interfaces de 
transporte público (caso da Estação Ferroviária 
da Penalva). 

O investimento total previsto na candidatura  
HUB 10, cofinanciado em 50% pelo Fundo  
Europeu de Desenvolvimento Regional  
(FEDER), é de 2.421.596,88 euros, dos quais  
cabem a Palmela um milhão e trezentos mil  
euros. Num segunda fase, avançará a qualifica-
ção da Estrada dos 4 Castelos entre a rotunda 
já existente e a EN379 (S. Gonçalo).

“Serradolouroócubo”
Uma nova forma de ler e interpretar 
a paisagem
Já estão instalados, ao longo da Serra do Louro, entre a Alameda 25 de Abril 
e os Sepulcros Neolíticos de Quinta do Anjo, os oito “Ócubos” - estruturas de 
madeira, concebidas a partir da decomposição de um cubo – que integram 
o projeto “Serradolouroócubo”. Cada estrutura sublinha os pontos de fuga, o 
património arqueológico, a interpretação e a evocação dos lugares, contribuindo 
para a interpretação e a contemplação da paisagem e do património.

A valorização da Arrábida, candidata a Reserva da Biosfera da UNESCO, é o pro-
pósito central deste projeto, que foi objeto de candidatura a co-financiamento, 
no âmbito do Programa Operacional Regional Lisboa 2020 (PORLisboa2020), 
inserida na operação “PRARRÁBIDA” – Espaços de Lazer e Bem-Estar. Aceite o 
convite para revisitar um dos percursos pedestres mais conhecidos do conce-
lho e descubra os “Ócubos” em locais como o Castro de Chibanes, a Alcaria do 
Alto da Queimada, o Cabeço das Vacas, as Grutas Artificiais da Quinta do Anjo 
e o Espaço Fortuna – Artes e Ofícios.
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Janeiras deram as boas-vindas a 2018
Cumpriu-se a tradição e, na noite de 6 de 
janeiro, a população e o movimento associa-
tivo saíram às ruas do Centro Histórico para 
cantar as Janeiras. Cantaram o Centro Social 
de Palmela, o Grupo 40 de Palmela da Asso-
ciação de Escoteiros de Portugal, o Grupo de 
Cantares Modalentejo, o Grupo Coral “Ausen-
tes do Alentejo”, o grupo de crianças e jovens 
das Férias Culturais – Passos e Compassos, o 
Centro Social de Palmela, a Sociedade Filar-
mónica Humanitária, a Sociedade Filarmóni-
ca Palmelense “Loureiros” e a Associação de 
Idosos de Palmela. A noite terminou no Lar-
go de S. João, com um momento de convívio 
brindado com bolo-rei e Moscatel. 

Palmela  
viveu a magia do Natal
O Centro Histórico de Palmela voltou a celebrar a  
quadra festiva através do programa “Viva o Natal em 
Palmela”, que aposta na promoção do comércio local, 
na valorização do património e na atração turística.  
O Presépio da artista plástica Teresa Martins, que con-
juga as figuras religiosas com personagens típicas de 
Palmela, esteve, uma vez mais, no centro das aten-
ções, acompanhado, este ano, da Casinha do Pai Natal 
e de um Mercado de Natal, com doçaria e artesanato. 

No Arrabalde e no Terraço do Mercado, estiveram as 
diversões infantis. As iluminações de Natal animaram 
as ruas, onde não faltaram, também, momentos musi-
cais e passeios de charrete. Estiveram, ainda, em fun-
cionamento, as Pop Up Stores do Largo do Mercado 
e da Rua Contra-Almirante Jaime Afreixo, com ofertas 
desde os produtos biológicos ao artesanato, passando 
pelo vestuário, calçado e decoração.

Palmela abraça  
o cante alentejano
O Centro Cultural de Poceirão recebeu,  
no dia 3 de dezembro, mais uma  
edição do Encontro de Cante Alentejano,  
com a participação de cinco grupos de 
concelho, que prestaram homenagem 
a esta expressão cultural, Património 
da Humanidade - Grupo Coral “Ausen-
tes do Alentejo”, Grupo Coral 1.º de 
Maio do Bairro Alentejano, Grupo de 
Cantares Modalentejo, Coral Infantil da  
Escola do Bairro Alentejano e Grupo 
Gente Boa.

Concelho pronto para a folia carnavalesca
O Carnaval celebra-se, um pouco por todo o concelho de Palmela, com desfiles infantis, 
animações ao ar livre e muitas propostas do movimento associativo e da comunidade 
educativa. A terça-feira de Carnaval, 13 de fevereiro, é um dos dias de maior folia, com 
o tradicional Corso de Carnaval nas ruas de Pinhal Novo, às 15h30, numa organização do 
Grupo Carnavalesco Amigos de Baco, com o apoio da autarquia e da Junta de Freguesia de 
Pinhal Novo. Na quarta-feira de cinzas, acontece o tradicional Enterro do Bacalhau, previsto 
para as 21h30, no Coreto do Jardim José Maria dos Santos, em Pinhal Novo. 

Para as crianças, o programa de Carnaval promove, no dia 10, um desfile de persona-
gens fantásticas na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, dinamizado pela equipa de Rede 
Municipal de Bibliotecas.

Mercado de Vinhos promove região
Os vinhos e a gastronomia da região estiveram em destaque na pri-
meira edição do Mercado de Vinhos, realizado entre 2 e 4 de dezem-
bro, nas instalações da Associação Cultural e Recreativa de Fernando 
Pó, que promoveu o evento, com o apoio da Câmara Municipal de 
Palmela, da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal e 
da União das Freguesias de Poceirão e Marateca. Quem visitou teve 
oportunidade de saborear e adquirir vinhos de várias empresas pro-
dutoras de uma das regiões nacionais que maior crescimento tem  
conhecido e que apresenta uma excelente relação qualidade/preço.

Das vinhas para os voos
Os concertos “Sons do Vinho”, que decorreram entre 
outubro e novembro nas adegas da região, estive-
ram em destaque nos voos da TAP durante o mês de  
novembro, abrangendo cerca de 200 mil passageiras/os.  
A ação promocional, com a duração aproximada de  
15 minutos, foi transmitida em “Events you can’t miss”, 
rubrica emitida nos voos de longo curso da compa-
nhia de transportes aéreos, com o objetivo de divulgar  
eventos culturais e turísticos.
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Crescimento turístico bateu recordes
Entre 2015 e 2016, Palmela teve um crescimento de 22,3% da procura turística - o 
segundo maior crescimento da Região de Lisboa ao nível de dormidas em estabele-
cimentos hoteleiros, de turismo no espaço rural e de alojamento local. Estes dados 
– recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) - confirmam 
os números da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, já publicitados. 
De 80.099 dormidas em 2015, o Município subiu para 97.973, atingindo o valor mais 
elevado de procura turística, desde 2010. Portugal, Espanha, Alemanha, França e 
Reino Unido são os principais mercados que visitam o Concelho. Recorde-se que, 
de acordo com os dados disponíveis relativamente ao primeiro semestre de 2017 
(ERT-RL), a trajetória de crescimento teve continuidade, com um aumento de 25% 
de estrangeiros e o mercado nacional estável, com cerca de 11.500 dormidas de 
turistas portugueses.

Integrado na Centralidade Arrábida, Palmela tem desenvolvido uma estratégia de 
estímulo à criação de produtos diversificados e de qualidade, de entre os quais 
têm conquistado destaque o turismo histórico-cultural e o turismo de natureza, 
a par do já consagrado enoturismo. O forte calendário de eventos culturais, des-
portivos e de lazer é outro dos fatores apontados para o contínuo crescimento 
turístico do Concelho. Essencial neste processo de desenvolvimento tem sido o 
trabalho em rede entre agentes, procurando levar sempre mais longe o que de 
melhor existe no concelho.

Concelho  
promove-se  
em Madrid
O Município de Palmela, através da Rota 
de Vinhos da Península de Setúbal, esta-
rá presente na 38.ª edição da FITUR, Feira 
Internacional de Turismo, que decorre em 
Madrid, de 17 a 21 de janeiro de 2018. A 
presença, a convite do Turismo de Portu-
gal, acontece nos dias destinados a profis-
sionais, e consiste em provas de vinhos da 
Península de Setúbal - com destaque para 
os Moscatéis de Setúbal, que comemoram 
os seus 110 Anos de Região Demarcada – 
e partilha de informação sobre o território 
e a oferta turística. Pretende-se estabele-
cer contactos diretos com operadores e 
agentes turísticos nacionais e internacio-
nais que visitam aquela que é uma das 
maiores feiras de turismo do mundo. 

Turismo criativo em debate
O Cine-teatro S. João acolheu, nos dias 6 e 7 de dezembro,  
o 4.º Fórum Turismo, sob o tema Turismo Criativo, e o 
1.º Encontro de Criatividade e Indústrias Criativas da 
Margem Sul “Criatividade à Margem”, bem como o Mer-
cado da Criatividade, espaço para exposição, mostra, 
promoção e networking de ideias, marcas e projetos.

Durante dois dias, conferencistas e participantes apre-
sentaram ideias e projetos e pensaram formas diferen-
tes e ousadas de criar experiências no território, propor-
cionando experiências mais profundas dos costumes e 
da história local. Durante o Fórum Turismo, o vereador 
do Turismo e das Atividades Económicas, Luís Miguel Ca-
lha, aproveitou para anunciar que a autarquia vai apre-
sentar uma candidatura a Cidade Criativa da Música da 
UNESCO.

Dança  
a vários ritmos
Ao longo do mês de novembro, o 
concelho animou-se ao ritmo da 
20.ª edição da(s) Semana(s) da 
Dança, promovida pela Passos e 
Compassos/Dançarte e Câmara 
Municipal, com um programa que 
incluiu atividades dirigidas a vários 
públicos. O programa incluiu es-
petáculos em estreia, residências 
artísticas, workshops, bailes, aulas 
abertas e atividades especialmen-
te dirigidas à comunidade edu-
cativa. Desenvolvida em parceria 
com escolas, jardins-de-infância  
e movimento associativo, 
esta iniciativa assume um  
lugar de destaque no panora-
ma da dança 
em Portugal.

Um 2018 cheio de sabor!
O programa de promoção gastronómica “Palmela – Experiências com Sabor!” continua, em 
2018, a dar a conhecer as delícias locais, mantendo os Concursos de Sopa Caramela e de Doça-
ria de Palmela. Também os já incontornáveis Fins de Semana Gastronómicos temáticos estão 
na agenda, para promover produtos como o Queijo de Azeitão, a Fogaça de Palmela, a Sopa 
Caramela, os petiscos tradicionais, a fruta, o vinho de Palmela, o Moscatel de Setúbal e o 
Coelho à moda de Palmela. A fechar o ano, uma novidade – uma edição dedicada às iguarias 
natalícias, com propostas tradicionais e/ou inovadoras de pratos e de doces alusivos à quadra.

O calendário arranca com os Fins de Semana Gastronómicos da Fogaça de Palmela, nos dias 12, 
13, 14, 19, 20 e 21 de janeiro, com a participação de 16 estabelecimentos e  propostas gastro-
nómicas onde o tradicional biscoito de Palmela será presença obrigatória. 
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Crianças do projeto municipal  
“Eu Participo” visitam Ministério 
da Educação
As/Os alunas/os do Agrupamento de Escolas 
de Palmela visitaram o Ministério da Educa-
ção a 20 de novembro, no âmbito das come-
morações do 29.º aniversário da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, a convite do Co-
mité Português para a UNICEF. Os elementos 
do Clube “Eu Participo” da EB 2, 3 Hermene-
gildo Capelo e as crianças representantes do 
Projeto “Eu Participo” da Escola EB António 
Matos Fortuna (Quinta do Anjo) foram rece-
bidos pela Secretária de Estado Adjunta e da 
Educação, Alexandra Leitão, numa das salas 
do edifício do Ministério da Educação.

Crianças do 1.º ciclo 
brilham na natação

O segundo curso do ano letivo 2017/2018 do 
“Aprender a Nadar”, projeto organizado numa par-
ceria entre a autarquia e a Palmela Desporto E.M., 
teve início no dia 3 de janeiro nas piscinas muni-
cipais de Palmela e de Pinhal Novo. A promoção 
da igualdade na aprendizagem da natação às/aos  
alunas/os do ensino básico do concelho é o princi-
pal objetivo do “Aprender a Nadar”.

O curso, com 10 aulas de adaptação ao meio aquá-
tico por turma, organizadas numa sessão semanal 
de 45 minutos, proporciona aulas de natação a 238 
crianças das escolas básicas do concelho. Através 
desta iniciativa, dinamizada num ambiente diver-
tido e descontraído, pretende-se, também, que  
as/os participantes adquiram destrezas motoras e 
hábitos próprios de um estilo de vida saudável.

A nadadora Simone Fragoso é a madrinha do projeto.

Warm up “Março a Partir”
Inscrições abertas para concurso de bandas 
amadoras 

As inscrições para o 3.º Warm Up “Março a Partir” - concurso de bandas amadoras de 
Palmela estão a decorrer até 21 de janeiro. O concurso é promovido pela Câmara Munici-
pal com associações juvenis, grupos informais de jovens e entidades que trabalham com 
a população juvenil e destina-se a projetos musicais coletivos ou individuais amadores, 
em que, pelo menos um dos elementos seja do distrito de Setúbal. As eliminatórias já 
estão agendadas para 17 de fevereiro, em Palmela, e 23 de fevereiro, em Poceirão. A final  
disputa-se a 3 de março, em Pinhal Novo, inserida no programa da 23.ª edição do “Março 
a Partir”, mês da juventude. 

Para a inscrição, é necessário o envio de, pelo menos, um tema original. O projeto vence-
dor receberá 400 euros, o segundo 200 euros, o terceiro 100 euros e o quarto 50 euros. 
Todas as bandas selecionadas (efetivas) terão direito a uma oferta de participação e a 
banda do concelho de Palmela melhor classificada representará o concelho no Festival 
Liberdade 2018. 

Mais informação em www.juventudeinteractiva.org.

Palmela distinguida  
pelo Observatório  
das Autarquias  
Familiarmente Responsáveis
Palmela está entre os 61 municípios portugueses distinguidos, 
em 2017, com a Bandeira Verde do Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis pelas práticas amigas das famílias. 
Esta distinção premeia as autarquias mais familiarmente res-
ponsáveis que, através das suas políticas de apoio às famílias, 
munícipes e trabalhadoras/es municipais, se destacam por mais 
e melhores práticas adotadas. Palmela destaca-se nas políticas 
de apoio à educação, no apoio social, nas políticas integradoras 
das pessoas idosas, nos descontos familiares na prática despor-
tiva em equipamentos municipais, bem como no financiamento 
de pequenas obras de conservação e reabilitação. No distrito de 
Setúbal, foram distinguidos dois Municípios - Palmela e Montijo.

Comunidade educativa unida pelo sucesso escolar
A cerimónia anual de receção à comunidade educativa decorreu a 27 de outubro, no Cine-teatro S. João, marcando, em festa, o 
início do ano letivo e dando a conhecer a diversidade e qualidade dos meios existentes no concelho para a promoção do sucesso 
escolar. O momento contou com animação a cargo da EB José Saramago, do Teatro O Bando, da EB José Maria dos Santos e de 
Leónia de Oliveira.
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Chama da Solidariedade esteve em Palmela
A Chama da Solidariedade, iniciativa da Confederação Nacional das Instituições de  
Solidariedade e da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social  
de Setúbal, foi entregue a Palmela no dia 10 de novembro pelo Município de Almada, 
numa cerimónia simbólica. 

O Presidente Álvaro Amaro entregou, por sua vez, esta Chama às Instituições Particula-
res de Solidariedade Social do concelho, representadas por Carlos Taleço, Presidente do 
conselho de administração da Fundação COI. A Chama da Solidariedade tem percorrido o 
país desde 2007, para celebrar a solidariedade, a entreajuda e a cooperação, através de 
um conjunto de iniciativas culturais e desportivas.

A arte como forma de inclusão
Nos dias 18, 20, 21 e 28 de novembro, o Festival ExpressArte 
– XVIII Encontro de Expressões Artísticas passou por diversas 
salas do concelho de Palmela, com espectáculos de teatro, 
música e dança, protagonizados por utentes da APPACDM 
de Setúbal – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do  
Cidadão Deficiente Mental (entidade organizadora), através 
do Clube Animação Jovem, e por instituições congéneres.  
O Festival ExpressArte decorre, anualmente, nos concelhos 
de Palmela, Setúbal, Montijo e Moita, celebrando a arte 
como forma de inclusão.

Fórum analisa descentralização 
de competências
A descentralização das competências do Estado Central para as au-
tarquias locais foi o tema do 9.º Fórum Social Palmela, dedicado ao 
tema “Descentralização de Competências: que Oportunidades para 
a Inclusão Social?”, realizado a 23 de novembro. A iniciativa foi pro-
movida pela Câmara Municipal e pela Rede Social de Palmela. De 
acordo com o projeto legislativo, a transferência das competências 
nas áreas da Educação, Ação Social, Saúde, Proteção Civil, Cultura, 
Património e Habitação deverá decorrer a partir deste ano.

Outubro voltou a ser Maior 
Como habitualmente, a Câmara Municipal de Palmela dedi-
cou outubro à população de idade maior, com um extenso 
programa de atividades que promoveram o convívio e co-
locaram em evidência temas importantes para esta faixa da 
população, com o envelhecimento ativo e a saúde. Desta-
que, no Outubro Maior, para mais uma edição da Feira Sé-
nior, promovida pelo Grupo Interinstitucional para as Ques-
tões do Envelhecimento, constituído por onze instituições. 
Animações musicais, atividades desportivas, ações de ras-
treio e conversas fizeram parte da Feira, realizada no Merca-
do Municipal de Pinhal Novo.

Presos políticos de Pinhal Novo  
homenageados 
Foi lançado, em novembro, o livro “A PIDE em 
Pinhal Novo – Para que a memória não es-
moreça”, da autoria de José António Cabrita 
(Coleção Estudos Locais – Câmara Municipal 
de Palmela). Este trabalho de parceria entre 
o Município e o autor – que deu origem, tam-
bém, a uma exposição, no Foyer do Auditó-
rio, e ao descerramento de uma placa evoca-
tiva - constitui uma homenagem aos presos 
políticos de Pinhal Novo, vítimas, ao longo de 
48 anos, dos horrores da ditadura fascista. 
É objetivo da autarquia dar continuidade ao 
estudo e divulgação do que foi o empenho, 
a dedicação e a abnegação de quem lutou e 
sofreu, em nome da justiça e dos direitos so-
ciais e políticos e da melhoria das condições 
de vida. No livro, José António Cabrita explo-
ra o arquivo documental da polícia política 
e dá voz aos testemunhos de quem passou 
pelas prisões do Tarrafal ou de Peniche, bem 
como dos seus familiares e amigos.
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Seniores mais ativos e mais informados
A Câmara Municipal de Palmela está a promover, durante o mês de janeiro, sessões 
informativas em todas as freguesias do concelho sobre os serviços públicos essenciais, 
no âmbito da campanha nacional “Sénior +Ativo: consumidor informado/consumidor 
prevenido”. A iniciativa da DECO, organizada localmente pelo Município, através do Ga-
binete de Apoio ao Consumidor, numa parceria com onze Instituições de Solidariedade 
Social com valência de Centro de Dia, possibilita o acesso a informação sobre produtos 
e serviços em condições de equidade com a restante população. Outra das finalidades 
é partilhar informação legal sobre os cuidados, os direitos e os deveres das/os consu-
midoras/es na contratação dos serviços de eletricidade, gás, água, serviços postais e 
comunicações eletrónicas.

Próximas Sessões:  l FEVEREIRO	|	Lar	doce	lar:	serviços	de	apoio												 
                                 l			MARÇO	|	Lazer	e	turismo:	viajar	com	direitos
                                    l ABRIL	|	Saúde,	bem-estar	e	envelhecimento	ativo

Corta-Mato do Desporto Escolar
Perto de 300 alunas/os, de benjamins a juniores, participam no Corta-Mato 
Concelhio 2018 do Desporto Escolar, competição a realizar a 18 de janeiro, no 
Sobral da Quinta do Anjo – Circuito de Manutenção, com provas de corrida 
que variam entre os 450 e os 2600 metros.

O Corta-Mato Escolar Concelhio de Palmela, organizado numa parceria  
entre a Câmara Municipal e a Coordenação Local do Desporto Escolar da 
Península de Setúbal, com o apoio da Associação de Atletismo de Setúbal,  
é o culminar do apuramento desenvolvido nas escolas no âmbito do  
Desporto Escolar, que visa apurar as/os alunas/os que irão representar  
Palmela no Corta-Mato Distrital.

Conselho de Gestão da Palmela 
Desporto tomou posse
O Conselho de Gestão da Palmela Desporto, E.M., para os próximos quatro 
anos, tomou posse a 6 de dezembro, numa cerimónia realizada na Biblioteca 
Municipal de Palmela. O Presidente José Barreto e os vogais Daniel Pó e João 
Pina foram reeleitos e darão sequência à estratégia municipal para a área do 
desporto, reforçando o trabalho com e para a comunidade. A natação com-
petitiva, a promoção da saúde, o aumento continuado da oferta, a eficiência 
energética e a inclusão de cidadãs/ãos com deficiência são alguns dos eixos 
estratégicos para este mandato, que será marcado, também, pela construção 
de novos equipamentos desportivos.
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APOIOS FINANCEIROS ATRIBUÍDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA NO 1.º SEMESTRE DE 2017
(Art.º 4.º da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, com alteração prevista no art.º 4.º da Lei n.º 13/2014, de 14 de março)

Designação
 
AAJONG - Associação de Amigos Juntos pela Orquestra Nova 
de Guitarras

AAJONG - Associação de Amigos Juntos pela Orquestra Nova 
de Guitarras

ADONIA - Associação

Agrupamento 643 – Pinhal Novo / Corpo Nacional de Escutas

Agrupamento 643 – Pinhal Novo / Corpo Nacional de Escutas

Agrupamento de Escolas de Palmela

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

Agrupamento de Escolas José Saramago

Agrupamento de Escolas José Saramago

ARCOLSA - Associação Regional de Criadores de Ovinos 
Leiteiros da Serra da Arrábida

Associação Académica Pinhalnovense
 

Associação Amigos da Festa Brava de Pinhal Novo 

Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal 

Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó

Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó

Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó

Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão 

Associação das Festas de S. Pedro da Marateca 

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas 

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas 

Associação de Cultura e Desporto de Poceirão

Associação de Cultura e Desporto de Poceirão

Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo

Associação de Festas de S. Gonçalo

Associação de Festas de S. Gonçalo

Associação de Moradores da Quinta da Torre – Marquesa II 

Associação de Moradores da Quinta da Torre – Marquesa II 

Associação de Moradores da Quinta da Torre – Marquesa II

Associação de Moradores dos Olhos de Água 

Associação de Moradores dos Olhos de Água

Associação de Moradores dos Olhos de Água

Montante  pago no 
1.º semestre 2017

 
1.733,00 €

2.500,00 €

650,00 €

750,00 €

120,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

12.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

500,00 €

1.000,00 €

3.200,00 €

1.000,00 €

137,00 €

4.000,00 €

3.300,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

500,00 €

80,00 €

315,00 €

1.000,00 €

6.500,00 €

1.800,00 €

500,00 €

200,00 €

870,00 €

1.100,00 €

140,00 €

Finalidade
 
No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2016/2017

No âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2016/2017

No âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2016/2017

Comparticipação das despesas de funcionamento do edifício do 1.º ciclo do ensino básico 
da EB José Saramago (1) 

Apoio à realização do 23.º Festival do Queijo, Pão e Vinho

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo no âmbito do Programa 
de Desenvolvimento do Atletismo (2) 

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo no âmbito da promoção 
e desenvolvimento do ciclismo (2)

Apoio à realização da 22.ª Mostra de Vinhos em Fernando Pó

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

Apoio à realização da 28.ª Feira Comercial e Agrícola de Poceirão

Realização das Festas de S. Pedro da Marateca

Comparticipação das despesas de funcionamento da Associação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Apoio à realização das Festas de S. Gonçalo

Apoio à realização das Festas de S. Gonçalo

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo -Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação



Designação

Associação de Moradores e Proprietários do Bairro da Cascalheira

Associação de Moradores Quinta do Sobral e Canastra - Terrim

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica de Aires 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica Zeca Afonso 

Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Pinhal Novo 

Associação Desportiva Palmelense SP 

Associação Desportiva Palmelense SP

Associação Desportiva Palmelense SP

Associação do Círio dos Olhos de Água

Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo 40 

Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo 40

Associação dos Escoteiros de Portugal – Grupo 40

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 
Novo 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal 
Novo

Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela

Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas 
de Moura 

Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas 
de Moura

Associação Juvenil “Os INdiferentes” 

Associação Juvenil “Os INdiferentes”

AJCOI - Associação Juvenil do Centro de Ocupação Infantil  

AJCOI - Associação Juvenil do Centro de Ocupação Infantil  

AJCOI - Associação Juvenil do Centro de Ocupação Infantil  

AJCOI - Associação Juvenil do Centro de Ocupação Infantil  

AJITAR - Associação Juvenil Ideias Transformam a Realidade 

AJITAR - Associação Juvenil Ideias Transformam a Realidade

Associação Juvenil Odisseia 

Associação Juvenil Odisseia

Associação Juvenil Odisseia

Associação Projecto 270

Associação Projecto 270

Associação Teatro Sem Dono

Associação Teatro Sem Dono

ATA – Acção Teatral Artimanha 

ATA – Acção Teatral Artimanha

ATA – Acção Teatral Artimanha

ATA – Acção Teatral Artimanha

Associação Teatro da Vila 

Associação Teatro da Vila

Bardoada – O Grupo do Sarrafo

Bardoada – O Grupo do Sarrafo

Bardoada – O Grupo do Sarrafo

Botafogo Futebol Clube 

Botafogo Futebol Clube

Montante  pago no 
1.º semestre 2017

250,00 €

800,00 €

10.682,12 €

14.242,83 €

2.500,00 €

500,00 €

1.000,00 €

291,00 €

500,00 €

1.000,00 €

299,00 €

40,00 €

56.433,98 €

5.975,00 €

56.433,98 €

600,00 €

6.754,00 €

56.433,98 €

5.106,00 €

1.000,00 €

101,00 €

850,00 €

100,00 €

900,00 €

418,00 €

1.000,00 €

85,00 €

4.150,00 € 

1.000,00 €

188,00 €

1.000,00 €

275,00 €

1.000,00 €

1.084,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

258,50 €

569,00 €

1.000,00 €

1.347,00 €

500,00 €

1.000,00 €

1.948,00 €

1.181,00 €

1.377,50 €

Finalidade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Atividades de animação socioeducativa da educação pré-escolar

Atividades de animação socioeducativa da educação pré-escolar

Comparticipação nas despesas de manutenção do edifício desta IPSS

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 

Comparticipação com os seguros das viaturas de emergência

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

Comparticipação com os seguros das viaturas de emergência

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 

Comparticipação com os seguros das viaturas de emergência

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

Desenvolvimento das atividades do projeto “Março a Partir”

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

Desenvolvimento das atividades do projeto “Março a Partir” 

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação



Designação

BTTASCADUXICO – Associação Desportiva e Cultural 

Casa do Benfica em Palmela

Casa do Benfica em Palmela

Clube Desportivo Pinhalnovense

Clube Portais da Arrábida 

Clube Target Renegade 

Confraria da Sopa Caramela 

Cooperativa de Produção Artística Teatro Animação “O Bando”, 
CRL. 

COOPHANJO - Cooperativa de Habitação e Construção 
Económica, CRL. 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 504 de Qta. do Anjo

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 504 de Qta. do Anjo

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 504 de Qta. do Anjo

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1269 de Poceirão

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1269 de Poceirão

ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida 

Escola Secundária com 3.º ciclo de Pinhal Novo 

Escola Secundária de Palmela

Festas Populares de Pinhal Novo – Desenvolvimento e Cultura 
Local 

Festas Populares de Pinhal Novo – Desenvolvimento e Cultura 
Local 

FIAR – Associação Cultural

Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela 

Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela

Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela

Grupo Coral Ausentes do Alentejo 

Grupo de Teatro Amador EnsaiArte 

Grupo Desportivo da Volta da Pedra 

Grupo Desportivo da Volta da Pedra

Grupo Desportivo da Volta da Pedra

Grupo Desportivo de Rio Frio 

Grupo Desportivo de Rio Frio 

Grupo Desportivo de Rio Frio 

Grupo Desportivo de Rio Frio 

Grupo Desportivo e Cultural Ídolos da Baixa de Palmela

Grupo Desportivo e Recreativo Águias da Aroeira 

Grupo Desportivo e Recreativo Águias da Aroeira

Grupo Desportivo Lagoa da Palha 

Grupo Desportivo Lagoa da Palha

Grupo Desportivo Valdera 

Grupo Folclórico Danças e Cânticos dos Olhos de Água 

Grupo Folclórico Danças e Cânticos dos Olhos de Água

Grupo Folclórico Danças e Cânticos dos Olhos de Água

Grupo Popular Recreativo Cabanense 

Judo Clube do Pinhal Novo

Maria João Camolas Contente Caleira 

Montante  pago no 
1.º semestre 2017

1.000,00 €

200,00 €

437,50 €

2.500,00 €

500,00 €

500,00 €

1.500,00 €

6.250,00 €

1.000,00 €

750,00 €

587,00 €

454,00 €

750,00 €

212,00 €

19.533,30 €

600,00 €

600,00 €

14.000,00 €

29.000,00 €

750,00 €

500,00 €

177,50 €

304,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

363,00 €

553,50 €

500,00 €

1.000,00 €

532,50 €

495,00 €

612,50 €

1.000,00 €

799,00 €

1.000,00 €

840,00 €

1.000,00 €

500,00 €

1.000,00 €

133,00 €

1.500,00 €

112,50 €

3.945,81 €

Finalidade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Apoio à realização do Mercado Caramelo 2017

Desenvolvimento cultural no Concelho de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

Produção e consumo de energia, utilização de recursos e melhoria do desempenho 
ambiental e energético do concelho

No âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2016/2017

No âmbito dos Jogos Desportivos Escolares 2016/2017

Apoio à realização das Festas Populares de Pinhal de Pinhal Novo 2017

Apoio à realização das Festas Populares de Pinhal de Pinhal Novo 2017

Desenvolvimento da atividade do Programa Municipal do Teatro

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras 
de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

Atividades teatrais

Desenvolvimento da atividade do Programa Municipal do Teatro

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento do Programa de Financiamento Municipal de Obras 
de Conservação – FIMOC (3)



Designação

Motoclube do Pinhal Novo 

Palmela Desporto, Empresa Local de Promoção do Desporto 
e Saúde e Qualidade de Vida, E.M., Unipessoal, Lda.

Passos e Compassos – Associação para a Divulgação 
e Desenvolvimento das Artes 

Passos e Compassos – Associação para a Divulgação 
e Desenvolvimento das Artes

PIA – Projetos de Intervenção Artística, CRL. 

Quintajense Futebol Clube 

Rancho Folclórico “Os Fazendeiros” das Lagameças

Rancho Folclórico Cultural Danças e Cantares da Região 
do Forninho 

Rancho Folclórico Cultural Danças e Cantares da Região 
do Forninho 

Rancho Folclórico Cultural Danças e Cantares da Região 
do Forninho

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo

Rancho Folclórico de Fernando Pó 

Rancho Folclórico de Poceirão 

SFUA – Sociedade Filarmónica União Agrícola
 
SFUA – Sociedade Filarmónica União Agrícola

SFUA – Sociedade Filarmónica União Agrícola

SFUA – Sociedade Filarmónica União Agrícola

Sociedade de Recreio e Instrução 1.º de Maio 

Sociedade de Recreio e Instrução 1.º de Maio

Sociedade de Recreio e Instrução 1.º de Maio

Sociedade Filarmónica Humanitária 

Sociedade de Instrução Musical 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro 

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro

Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha 

Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha

Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha

Teatro dos Barris – Associação 

Teatro dos Barris – Associação

TELA – Teatro Estranhamente Louco e Absurdo
 
TELA – Teatro Estranhamente Louco e Absurdo

União Velocipédica Portuguesa – Federação Portuguesa 
de Ciclismo 

Montante  pago no 
1.º semestre 2017

1.500,00 €

350.000,00 €

5.750,00 €

481,00 €

1.159,00 €

2.000,00 €

600,00 €

600,00 € 

600,00 €

1.000,00 €

600,00 €

1.000,00 €

500,00 €

600,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

1.522,50 €

818,00 €

350,00 €

500,00 €

118,50 €

2.000,00 €

2.000,00 €

500,00 €

2.000,00 €

539,00 €

500,00 €

500,00 €

473,50 €

220,00 €

500,00 €

1.000,00 €

111,50 €

750,00 €

1.136,00 €

1.000,00 €

591,00 €

10.000,00 €

Finalidade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Gestão dos equipamentos desportivos entre a Câmara Municipal de Palmela 
e a Palmela Desporto - ano 2017 (4)

Promoção da Dança no Concelho de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

Protocolo de Cooperação no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Ginástica

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Obras de conservação

Desenvolvimento da atividade do Programa Municipal do Teatro

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

Desenvolvimento da atividade do Programa Municipal do Teatro

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Equipamento

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo no âmbito da promoção 
e desenvolvimento do ciclismo, no que diz respeito à organização das provas 
“Clássica da Arrábida” e “Ciclodesportiva da Arrábida - Granfondo da Arrábida” (2)

Fundamento legal:
Alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro
(1) Alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro
(2) Alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigos 6.º, 46.º e 47.º, da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, que aprovou a 
Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, bem como o Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, que veio estabelece do regime jurídico dos Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
(3) N.º 1 do artigo 4.º do Regulamento do FIMOC
(4) N.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e alínea ccc), do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro


